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ن ا ومإن الحمد هلل نحمده و نستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسن

 سيئات أعمالنا من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له

 .سولهوأشهد أن ال اله إال هللا وحده ألشريك له وأشهد أن محمداً عبده ور

 أما بعد

نا يدي سماحة شيخه لشرف لي في هذه الليلة المباركة أن أتحدث بين فإن  

 ظه هللاخ حفووالدنا سليل العلم والدعوة الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا آل الشي

 و أمد في عمره على طاعته ومرضاته جل وعال.

عات جام ت العلم وجامعة مناوفي هذا الجامع المبارك الذي يعد منارة من منار

ات وكلمات المعرفة حيث شهد هذا الجامع على عقود مضت دروساً ومحاضر

 وندوات نفع هللا بها العباد والبالد في الداخل والخارج.

لي معا ثم الشكر موصول لمعالي وزير الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد

رصه الشيخ حفظه هللا على ح آلعبد اللطيف بن عبد العزيز الدكتور الشيخ 

ي ف  هللافي صالح الدعوة والدعاة فبارك  لكل ماهو ةرب ومتابعته المستموالدؤ

 .جهوده وزاده هللا توفيقاً وسداداً وهدًى ورشادا  

لي الكرام لقد سمعنا من صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخر الحضو

 دابآبالحديث عن  حفظه هللا ما يتعلق بالحديث عن هذا الموضوع المهم وذلك

هذا  ة إنمة المتعلقة بالسفر وفي الحقيقالسفر والتنبيه على بعض األمور المه

 لفالمسافرون بالليالموضوع جد  مهم والحاجة ماسة إلى بيانه وإيضاحه 

ت طاراوالنهار باآلالف عبر المراكب الحديثة من طائرات وسيارات وبواخر وق

علي وغيرها وإن الحديث عن أحكام السفر بالتفصيل يحتاج إلى وقت طويل ول

 .ما يسمح المقام  إلى بيانه وإيضاحه ئقأوجز في هذه الدقا
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 فمن أحكـام السفر

 أوال

د لما ثبت في الصحيح عن أبي سعيه سافر يشرع له األذان وإن كان وحدأن الم

لنداء باديتك فارفع صوتك با وأإذا كنت في غنمك " :رضي هللا عنه أنه قال لرجل

 ".لقيامةاإال شهد له يوم  وال شيء   وال إنس   ن  يسمع مدى صوت المؤذن ج   فإنه ال

ية ألحاديث األخرى في شرعانبي صلى هللا عليه وسلم ولعموم ورفع ذلك إلى ال

 .األذان وفائدته

 ثانيا  

الته ة فصإذا كان المسلم في السفر أو في بالد ال يتيسر فيها من يرشده إلى القبل

الد بفي  أما إذا كان, صحيحة إذا اجتهد في تحري القبلة ثم بان أنه صلى إلى غيرها

ن أة أو رشده إلى القبليسأل من ي  ألن في إمكانه أن  المسلمين فصالته غير صحيحة

 .يستدل لمحاريب المسلمين

 ثالثا  

 ؟السفر الذي تقصر فيه الصالة ماهو

لسير ه محدد بمسافة يوم وليلة لإلبل والمشاة اأهل العلم على أن  ر ذهب جمهو 

ف ما بخال عرفا ا سفران هذه المسافة تعتبراً ألالعادي وذلك يقارب ثمانين كيلو متر

 .دونها

 رابعا  

 ؟ماهي مدة اإلقامة التي تقصر فيها الصالة

 تماميرى جمهور العلماء أن من عزم اإلقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليه اإل

    . والجمع والفطر له القصرإذا كانت المدة أقل من ذلك فان ووالصوم في رمض

قد ثبت و رالسف ع له القصر إذا باشرشرن األصل في حق المقيم هو اإلتمام وإنما ي  أل

ثم  ةصاللا عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه أقام في حجة الوداع أربعة أيام يقصر

ة اإلقامة أربع ذلك على جواز القصر لمن عزم على إلى منى وعرفات فدل رتحلا

 .أيام أو أقل



 األربعون مسألة في أحكام السفر مد حسين نجميللشبخ عبدهللا بن مح                                    

 

 
3 

 

 

 خامسا  

 ؟الصالة األولى افتتاحالجمع عند  ةي  هل تشترط ن  

ح الراجوالعلماء في ذلك  اختلف:"هللا ه  بن باز رحم عبد العزيزقال سماحة الشيخ 

 نمراغ ولى بل يجوز الجمع بعد الفليست بشرط عند افتتاح الصالة األ ةيأن الن   

 ".األولى إذا وجد شرطه من خوف أو مرض أو مطر

 سادسا  

       ن شرع هللا له القصر وهو المسافر جاز له الجمع ولكن ليس بينهما تالزمم

   ل وترك الجمع أفضل إذا كان نازال غير ظاعن كما فع ,فله أن يقصر وال يجمع

ن ع بيوقد جم, النبي صلى هللا عليه وسلم في منى حجة الوداع فإنه قصر ولم يجمع

 .وسعة في ذلكالقصر والجمع في غزوة تبوك فدل على الت

 سابعا  

رع صلي شه إذا دخل على المسافر وقت الصالة وهو في البلد ثم ارتحل قبل أن ين  أ 

 .صح قولي العلماء وهو قول الجمهورأالقصر إذا غادر معمور البلد في  له

 ثامنا  

قت ول ومن أحكام السفر أنه إذا جمع المسافر وقصر في السفر ثم قدم بلده قبل دخ

 لوجهاالصالة على  الثانية أو في وقت الثانية لم تلزمه اإلعادة لكونه قد أدى

 .ن صلى الثانية مع الناس صارت له نافلةإالشرعي ف

 تاسعا  

ن لمقيميعة اصلي مع الجماه يجب عليه أن يه إذا كان واحداً فإن  ن أحكام السفر أن  م  

حب أداء الصالة في الجماعة من الواجبات وقصر الصالة مست ويتم الصالة ألن  

 .والواجب تقديم الواجب على المستحب
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 عاشرا  

 ؟هل تجب المواالة بين الصالتين عند الجمع

 ,قديم تعالى الواجب في جمع الترحمه هللا ز بن بازالعزيقال سماحة الشيخ عبد 

 ى هللاعن النبي صلعرفا لما ثبت ر س بالفصل اليسيأبالمواالة بين الصالتين وال 

 ".صليأوا كما رأيتموني صل  :"عليه وسلم قال

و ضل هن الثانية تفعل في وقتها لكن األفه واسع ألاألمر فيوأما جمع التأخير ف

يجوز و:"هالمواالة بينهما تأسيا بالنبي صلى هللا عليه وسلم في ذلك ثم قال سماحت

 ".الكالم بين الصالتين المجموعتين بما تدعو له الحاجة

 الحادي عشر

 ن  الالوتر يصلى  فإن له أن, المغرب والعشاء جمع تقديم من جمع بين صالتي إن  

 الوتر يدخل وقته من حين الفراغ من صالة العشاء وينتهي بطلوع الفجر.

 الثاني عشر

 لزمه ي  ه إذا صلى المسافر خلف المقيم صالة الفريضة فإن  من أحكام السفر أن  

 ه حصحيي صح قولي العلماء لما روى اإلمام مسلم فأفي  مها أربعا  ت  المسافر أن ي  

 ربعاأئل عن المسافر يصلى خلف اإلمام المقيم ابن عباس رضي هللا عنهما س   أن  

 .ةن  ويصلي مع أصحابه ركعتين فقال هكذا الس  

 الثالث عشر

 بي صلىالن إذا صلى المسافر بالمقيمين أن يصلي بهم صالة المسافر الن   ةن  الس   ن  أ

       ة مسافر وأمرهمهللا عليه وسلم لما صلى بأهل مكة عام الفتح صلى بهم صال

رضي  عن عثمان وقد ثبت, بهم صح ذلك وترك األفضل مأت  فإن  ,تموا صالتهمأن ي  

         .  تم بالناس في الحج في السنوات األخيرة من خالفتههللا عنه أنه كان ي  

 ق علي  ش  ي   ه التم الصالة في السفر وتقول إن  وثبت عن عائشة رضي هللا عنها أنها ت  

 منليه لم ععشرع الم  الم   ه  األفضل هو ما فعله النبي صلى هللا عليه وسلم ألن  ولكن 

 .أفضل الصالة والتسليم رب  ه
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 الرابع عشر

ليها ن يصعليه أا الواجب مه ال تجب على المسافر صالة جمعة إن  من أحكام السفر أن  

م ول لباديةاالمسافرين وال أهل بها ولذلك النبي صلى هللا عليه وسلم لم يأمر  ,ظهرا

 .والسالم وال أصحابه رضي هللا عنهميفعلها في أسفاره عليه الصالة 

 الخامس عشر

صر ا العه ال يجوز أن يجمع معهأنه إذا صلى المسافر الجمعة فإن   حكام السفرأمن 

لم و أما إن صلى المسافر يوم الجمعة ظهرا   ,بل عليه أن يصلى العصر في وقتها

 ةجمع الر ن المسافألر إليها العص ل جمعه مع المقيمين فإنه ال حرج أن يجمعص  ي  

وم يداع ر والعصر في حجة الوالنبي صلى هللا عليه وسلم جمع بين الظه ن  عليه وأل

 .عرفه

 رالسادس عش

السفر كسائق األجرة هل له أن يترخص برخص  همن كان طبيعة عمله في دوام

 ؟السفر من قصر وجمع

 .طرن قصر وجمع وف  خص السفر م  ر  ب  نعم له  

 رالسابع عش

عد بدقائق يسيرة وب الطائرة قبل غروب الشمس أقلعتمن أحكام السفر أنه إذا 

لجو غروب الشمس فإنك ال تزال صائما حتى تغرب الشمس وأنت في ا اإلقالع تأخر

ل اقب إذا"أو تنزل في بلد قد غابت فيها الشمس لقول النبي صلى هللا عليه وسلم 

 تهمتفق على صح "الليل من ها هنا و أدبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم

 الثامن عشر

 ائرةالط علتأق كام السفر أن من أفطر في المطار بعد غروب الشمس ثمكذلك من أح

 وصومه صحيح. ءيشمس فليس عليه و رأى الش  
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 التاسع عشر

 :الىفر الفطر في صوم رمضان قال تعمن أحكام السفر أن هللا تعالى أباح للمسا

ِريًضا ِمنُكم َكانَ  فََمن" ة   َسفَر   َعلَى   أَو   مَّ ن   فَِعدَّ ومن  184البقرة األية  سورة"أَُخرَ  ام  أَيَّ  م ِ

ا هكذن النبي صلى هللا عليه وسلم  ثبت عنه هذا وهذا وصام فال حرج عليه أل

 وكره عظمت المشقة تأكد الفطرو رالحَّ  لكن إذا اشتد   ,الصحابة رضي هللا عنهم

 .الصوم للمسافر

 العشرون

مسك  أن يُ  فليس عليه فطر  وهو مُ ببلد غير بلده المسافر إذا مر  من أحكام السفر أن  

 منكثر أيه إلقامة فأما إن كان قد عزم على ا ,قلأف فيه أربعة أيام هإذا كانت إقامت

ي فلصوم اويقضيه ويلزمه  فطراً مسك ذلك اليوم الذي قدم فيه مُ نه يُ إأربعة أيام ف

عند  فرينبقية األيام ألنه بنيته المذكورة صار في حكم المقيمين ال في حكم المسا

 .أكثر العلماء

 الحادي والعشرون

ما ليهعه ال كفارة حصل منهما جماع في سفرهما فإن  و اأن الزوج والزوجة إذا سافر

 أي كفارة الجماع في نهار رمضان وعليهما القضاء.

 الثاني والعشرون

و ألصالة غير صحيحة سواًء كان خلف المصلين من صلى في مسجد فيه قبر فا أن  

 ن هللالع"عن أيمانهم أو عن شمائلهم لقول النبي صلى هللا عليه وسلم و أأمامهم 

الة الص وألن  , متفق على صحته "يائهم مساجداليهود والنصارى اتخذوا قبور أنب

 .عند القبر من وسائل الشرك والغلو في القبور

 الثالث والعشرون

م سفر ولوال شرع إقامتها في البواديقام في المدن والقرى وال تُ ما تُ صالة العيد إن  

الة يحفظ عنه صلى هللا عليه وسلم وال عن أصحابه رضي هللا عنهم أنهم صلوا ص

 .في السفر وال في الباديةالعيد 
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 الرابع والعشرون

 عمالا  يشرع للبادية والمسافرين أن يصلوا صالة االستسقاء إذا احتاجوا إلى ذلك

 ل هللاأدب ويسة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألنه كان يستسقي عند الج  ن  بس  

 .الغيث للمسلمين

 الخامس والعشرون

تأسيا  الفجر ةن  ان بس  اإلتيالمغرب والعشاء مع والظهر  ةراتبللمسافر ترك  ة  ن  الس  

فر ي السهجد في الليل والوتر فشرع له الت  وهكذا ي  , لنبي صلى هللا عليه وسلمبا

 لمطلقةوهكذا جميع الصلوات ا, هذاتأسيا بالنبي صلى هللا عليه وسلم ألنه يفعل 

ه لالوضوء وصالة الكسوف وهكذا يشرع  ةن  الضحى وس   ةن  وذوات األسباب كس  

 فإنه يصلى تحية أخرتحية المسجد إذا دخل المسجد أو لغرض سجود التالوة و

 المسجد.

 لسادس والعشرونا

أو  رفع اليدين في الدعاء في السفر من أسباب إجابة الدعاء سواء في الطائرة

 بي صلى هللاالتي لم يرفع فيها الن في المواضع إال   ,ذلك غيرأو السيارة  وأالقطار 

يرفع  لتي لماهللا عليه وسلم والمواضع  صلى ةج  تركه ح  و ةج  ح   فعله   ن  ألعليه وسلم 

ن سجدتيذا استسقى وكذلك بين الإ فيها صلى هللا عليه وسلم في خطبة الجمعة إال  

 لحديثالتشهد وبعد السالم من الصلوات الخمس وقد جاء في ا أخروقبل السالم في 

 يا ماءالس   إلىالرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه "في صحيح مسلم ثم ذكر 

رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغدي بالحرام فأني  رب يا

 ".يستجاب له

 السابع والعشرون

 قطارالجمع والقصر في المطار أو في محطات القطار إذا كان المطار أو محطة ال

 و فيخارج المدينة وليست متصلة بها فيجوز للمسافر القصر والجمع في المطار أ

ار محطة القط وأما إن كان المطار أو, لقطار إن كان قد عزم على السفرمحطة ا

 .داخل أبنية المدينة فال يجوز القصر وال الجمع
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 الثامن والعشرون

    نظر يهو مقيٌم أم مسافر ففي هذه الحالة أإذا صلى المسافر خلف إمام ال يدري 

ة لصالبجواره ففي هذه الحالة يقصر ا هعليه عالمة السفر كأن تكون شنطت إن رأى

 وظفيلبس م بسا  على أنه مقيم كأن يكون اإلمام الأما إن رأى عليه عالمات تدل 

هذا أس وبفال ر قص ن األحوط  له أن يتم وإنإإن تردد في األمر فالمطار فإنه يتم و

 ما رجحه فضيلة الشيخ العالمة محمد بن عثيمين رحمة هللا تعالى.

 التاسع والعشرون

 و أكثرأيام يتها هل هي أربعة أالمسافر إذا كان عازما على اإلقامة مدة ال يعرف نها

 ندعيام امة  مدة تزيد عن أربعة أقأو يعزم على اإل هه يقصر حتى تنتهي حاجتن  إف

زم أو يع إقامة طويلة للدراسة أو لغيرها من الشؤونأما من أقام , العلم أكثر أهل

ليه علذي على اإلقامة مدة طويلة فهذا الواجب عليه اإلتمام وهذا هو الصواب وهو ا

 .جمهور أهل العلم من األئمة األربعة

 الثالثون

ل قد نقصليها أربعا  وه ي  ذكرها وهو في السفر فإن  هو في الحضر وومن نسى صالة 

                         .                              ابن المنذر اإلجماع أنه يصليها أربعا  

لحضر افي  أما المقيم إذا ذكرها في السفر أي الصالة التي نسيها :قال اإلمام أحمد

د عب الشيخ صليها أربعا  وهذا ما رجحه سماحةباإلجماع ي لكوذكرها في السفر فذ

 .العزيز بن باز رحمه هللا تعالى

 الحادي والثالثون

 من نسى صالة في السفر وذكرها في الحضر وهو مقيم فقد ذهب اإلمام أحمد و

                     .             االوزاعي ورواية عن الشافعي أنه يصليها أربعا  أحتياطا  

. فرسوالثوري والشافعي في القديم وغيرهم أنه يصليها ركعتين صالة وذهب مالك 

بد عشيخ وهو ما رجحه سماحة ال والقول الراجح هو القول األول أنه يصليها أربعا  

 العزيز بن باز رحمه هللا تعالى.
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 الثاني والثالثون:

 ى خفيه وجوربيه وكذلك على عمامتهالمسافر يمسح عل من أحكام السفر أن  

 م منسها على طهارة والدليل ما جاء في صحيح مسلب  المحنكة إذا سترت رأسه ول  

ك علي أتيت عائشة اسألها عن المسح على الخفين فقالت :ريح بن هاني قالحديث ش  

 ناهسألف ,ان يسافر مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلمنه كإف ,بابن أبي طالب فسله

 ليلة وويوما  ,للمسافر  جعل رسول هللا عليه وسلم ثالثة أيام ولياليهن  : "فقال

 ".للمقيم

 الثالث والثالثون

ح م مسه يتن  إخفيه وجوربيه في السفر ثم أقام فمن مسح على  من أحكام السفر أن  

 مسح على خفيه وهو مقيم ثم سافرذلك من وك, ئيبقى من مدته ش كانمقيم إن 

زيز الع وهذا ما رجحه سماحة الشيخ عبد ,ه يتم مسح مقيم تغليبا لجانب الحضرن  إف

 .بن باز رحمة هللا تعالى

 الرابع والثالثون

 فظا  ح  محرم  يمع زوج أو ذ ال  إه ال يجوز للمرأة  أن تسافر من أحكام السفر أن  

سافر تة أن أال يحل لمر"وقد قال صلى هللا عليه وسلم , أهل الشروصيانة لها من 

 هللاسول حيحين أن رجال  قال يا روفي الص ,متفق عليه "محرم ييوم وليلة إال مع ذ

 مع ج  ق فحانطل:قال ,ةاج  تي خرجت ح  أمرا في غزوة كذا وكذا وإن   إني اْكت ت ْبت  "

 ".تكأمرا

 الخامس والثالثون

إ  :"ىنب في الداخل والخارج لقول تعالعن األجا تجبأن تحه يجب على المرأة أن    ذ او 

أ ْلت م وه ن   ت اع ا س  ن ف اْسأ ل وه ن   م  اء   م  ر  اب   و  ج  ل    ۚح 
ر  أ طْ  ك مْ ذ َٰ ن  و   ق ل وب ك مْ ل   ه  وال  "    ق ل وب ه 

من  ي ذلكفأن تتساهل في هذا األمر لما  امرأة  تؤمن باهلل واليوم األخر يجوز ألي

 .جذلك يفضي إلى الفتنه بها في الداخل والخار ن  وأل ,ية هلل ولرسولهالمعص
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 ثونالسادس والثال

ائح ل ذبحة أو لضرورة ال يجوز له أكل  عند سفر المسلم إلى بالد الكفار لحاجة م  

 أو  ا مجوسا أو وثنيينالكفار غير أهل الكتاب من اليهود والنصارى سواء كانو

 

ن أل ,  هوال ما خالط ذبائحهم من المرق وغير ,غيرهم من أنواع الكفارو شيوعيين أ

:" ىه تعالقول  طعام أهل الكتاب فيانه لم يبح لنا من أطعمه الكفار إالهللا تعالى سبح

ل   اْليَْومَ  ي  بَات   لَك م   أ ح  ينَ  َوَطعَام    ۖالط  تَا أ وت وا ال ذ  ل   بَ اْلك  ك مْ َوطَ  ل ك مْ  ح  ل   عَام  ورة س" )ل ه مْ  ح 

نحوها وما الفواكه وطعامهم هو ذبائحهم كما قال ابن عباس وغيره أ (5المائدة األية 

 .فال حرج فيها

 السابع والثالثون

يهود و الأال يجوز للمسلم وال المسلمة عند سفره إلى بالد الكفار مشاركة النصارى 

 منهم من تشبه بقوم فهو ن  بل يجب ترك ذلك أل ,غيرهم من الكفرة في أعيادهم أو

 .قهموالرسول صلى هللا عليه وسلم حذرنا من مشابهتهم والتخلق بأخال

 لثالثونالثامن وا

 هالعزيز بن باز رحم أما ما يتعلق بالصالة في الطائرة فقد قال سماحة الشيخ عبد

حضرت الصالة أن يصليها حسب  إذاالواجب على المسلم في الطائرة :"هللا تعالى 

ركع ويسجد فعل ذلك وإن لم يستطع صلى أن يصليها قائماً ي استطاعالطاقة فإن 

َ موْ أ جالسا و ن وجد مكانا في الطائرة يستطيع فيه القيام إبالركوع والسجود ف أ

َ َما :"لقوله تعالى, اء وجب عليه ذلكيمَ رض بدالً من اإللسجود في األوا فَات ق وا َّللا 

َصيٍن رضي هللا عنهما " اْستََطْعت مْ  مراَن بن ح  قول النبي   صل ى هللا عليه وسلم لع 

ْع فعلى َجْنبٍ صل   قائًما، فإ"وكان مريًضا: ْع فقاعًدا، فإن لم تستط  رواه  "ن لم تستط 

ن لم تستطع إف"صحيح وزاد  سنادإخاري في الصحيح ورواه النسائي بالب

الوقت ليصليها  أخر إلىخرها أول الوقت فان أفضل له أن يصلي في واأل "فمستلقيا

 .الطائرة رة والقطار والسفينة حكموحكم السيا ,فال بأس لعموم األدلة األرضفي 

للقبلة ويدور  همسافر أن يتوجأي المصلي ال هوعلي:"فتاءة الدائمة لإلنوقالت اللج

 .                     121ص 8ج "دارت في صالة الفرض حسب الطاقة أينمع الطائرة 
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 ةلصالاوإذا حصل انحراف من الطائرة عن القبلة في أثناء :"وقالت اللجة الدائمة

سر لة ياستمر في صالته مستقبالً القبلة ما أمكن وال حرج عليه في ذلك لعموم أد

 .122ص 8ج "الشريعة

 التاسع والثالثون 

 ؟رهاحكم السفر إلى أماكن الصراع والفتن بحجة الجهاد كالذهاب إلى سوريا وغي

          :           حفظه هللا الفوزان أجاب صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان

سان اإلن على السالمة من الفتن هذه فتن فال يدخلالحمد هللا اإلنسان يحمد هللا "

ن ز أليجو أما أنه يذهب فال يدعو للمسلمين بالنصر والفَرجَ  ,فيها ويدعو للمسلمين

 يل   إذن وَ  مرينأمن  ي فال بد  ل   ذن وَ إمن  د  لة ثانيا ال ب  له أسرة وله والدان وله عائ

 ."ن وهذه فتنه اإلنسان يبتعد عنهااإذن الوالداألمر و

 األربعون

ء غيره من قبور األولياوة قبر النبي صلى هللا عليه وسلم حكم السفر لزيار

                     ؟                                                  وغيرهموالصالحين 

قصد ال يجوز السفر ب:"د العزيز بن باز رحمه هللا تعالىأجاب سماحة الشيخ عب

ء ماالعل صح قوليأاس في غيره من الن  ر ة قبر النبي صلى هللا عليه وسلم أو قبزيار

لمسجد اجد إلى ثالثة مسا ال إال  حَ ال تشد الر    :"لقول النبي صلى هللا عليه وسلم

        .                       متفق عليه" الحرام ومسجدي هذا والمسجد األقصى

  ة مدينوالمشروع لمن أراد زيارة قبر النبي صلى هللا عليه وسلم وهو بعيد عن ال

كر بي بأن يقصد بالسفر زيارة المسجد النبوي فتدخل زيارة القبر الشريف وقبري أ

جوز يال  إن نواها جاز ألنه يجوز تبعا ماتبعا لذلك و الشهداء وأهل البقيعوعمر و

      با ان قريكذا أما إ ,الحَ استقالالً أما نية القبر بالزيارة فقط فال يجوز مع شد الر   

مجموع  ".سمى ذهابه إلى القبر سفرا فال حرج في ذلكي   حل واليحتاج إلى شد ر   ال

 .8/336الفتاوى 

 أل هللاواس ه من أحكام السفر في هذه الدقائق الثمينةوفي الختام فهذا ما تيسر بيان

 .زللالن يعفو عني وعنكم الخطأ وأالنفع والفائدة وسبحانه أن يجعل في ما ذكر 

 وأخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته



 


